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СООПШТЕНИЕ ЗА МЕДИУМИ 
 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ВЕДНАШ  

М1 П-II ГЛОБАЛНО Мир ПОСТАВУВАЊЕ РЕШЕНИЕ!  
 
CIREBON, JAVA, Индонезија, 20 декември 2017 - Светот во моментов е во 
состојба на неред, пресврти и немири, поради историјата на корупција и 
измама која води кон Втората светска војна, што само ќе придонесе за 
гневот на природата и незамисливо страдање од уништувањето на оваа 
глобална цивилизација. УН Swissindo Кралот на, Швајцарија, Кралскиот 
K.681, Х.М. МР 
 A1.Sino.AS.S "2" .IR. Soegihartonotonegoro H.W.ST.M1 (ака М1) го нуди 
единственото решение во предлогот за помирување и разрешување преку 
Глобален мир, за прекин на Втората светска војна и започнување на 
мирот во Ерусалим, во светло на тековниот конфликт меѓу Палестинците и 
Израелците. 
 
М1 го презентира решението за мир PEACE на лидерите на Палестина и 
Израел со молба да се потсетиме на историјата што датира од децата на 
Авраам, да го признае Светиот град Ерусалим како родно место и дом на 
три важни светски религии: јудаизмот, христијанството и исламот. М1 
вели: "ВЕ МОЛИМЕ ПОЧНУМ МИР И СТОП Втората светска војна! Признавањето 
на врската помеѓу историските корени на семејството ќе овозможи 
лекување. Ќе биде важно да се следи овој аспект на духовно помирување, 
бидејќи ќе има моќ да донесе светски мир на целото човештво. Ова е 
време за мир и за војската да ги заштити човековите права, така што 
секој на Земјата може да го поддржи демонстрациите на највисоката 
дипломатија за мир ". 
 
Тој продолжи: "Признавањето на Западен Ерусалим како главен град на 
Израел, исто така, бара признавање на Источен Ерусалим, како главен 
град на Палестина и признавање на суверена палестинска држава. И сега, 
Израел мора да стори сé што е можно да го признае Источен Ерусалим 
како Главен град на Палестина и решение на двете земји. Ова е можно 
само ако Израел го признае суверенитетот на Палестинците ... " 
 
Други светски лидери на Русија, САД и Чешка, исто така, ги презентираа 
своите перспективи за мирен исход, 
Рускиот министер за надворешни работи потврди дека "... нивната 
посветеност на Принципите за решавање на Палестина-Израел, која е 



признаена од Обединетите нации, која го вклучува статусот на Источен 
Ерусалим како главен град на идната палестинска земја. Но, во исто 
време, треба да покажеме дека треба да размислиме за Западен Ерусалим 
како главен град на Израел ". 
 
Претседателот Трамп изјави: “United States ќе го поддржат решението за две 
држави, ако двете страни се согласат. Во меѓувреме, ги молам сите 
партии да го задржат статусот кво на Светите места во Ерусалим, 
вклучувајќи го и планината Баит Суци, исто така позната како Харам ал-
Шариф. Нашата најголема надеж е пред се мир. Универзалната копнеж во 
секоја човечка душа ". 
 
УН Swissindo Претседателот, М1 е носител на сите светски средства и 
колатерал. Ги изложува AB, преку сопственост, вклучувајќи Microfilm 1 
(M1),"CAR",Сертификат за земјата гарант за гарантирани земји за 
производство на странски валути и правен стандард за плаќање на 
светска валута патент за лиценца за печатење, родител на 25 
мултинационални земји, Серија 1-4, Складиште за ван Ејџендома, кое го 
потврдува однесувањето (Landreform of Certificate International 1951 
D505). 
 
Системот UN-SWISSINDO Global Finance е да ја придружува Мисијата на 
ЕКОСОК во светот, како мировни чувари и повторно да го гарантира 
глобалниот трансакциски систем со квотата за двете земји преку 
Програмата P1-11, која вклучува сертификат за ослободување од 
оптоварување со долг (DBLC), и М1 Вучер, гарант за загарантиран 
основен приход во светот како дел од човековата обврска и гарант за 
загарантирани нови земји што произведуваат странски хартии од вредност 
и загарантирана лиценца за стандардна исплата на светски валути за 
двете земји, како дел од трансакцијата 2018 година на Банката. 
 
DBLC е активен од февруари 4 2016 година,обезбедувајќи им на оние кои 
задржуваат долгови, кредит до $2 Bилијарди долари Rupiah за секој 
поединец, или приближно еквивалентен до $150.000 американски долари и 
кредит до $2 Bилијарди американски долари за секоја не-индивидуална / 
корпорација, На M1 Voucher, обврзница која обезбедува основниот приход 
од $600 американски долари месечно за учениците до 17 години и $1200  
американски долари месечно, за секој граѓанин на светот 17 години и 
повеќе со важечка лична карта важи од 17 август 2017 година. 
 
До денес има повеќе од 13.000.000 М1 ваучери распоредени низ целиот 
свет, во Индонезија, Африка, Германија, Швајцарија, Хрватска, Шпанија, 
Велика Британија, Грција, Холандија, Јужна Америка, Централна Америка, 
Канада, САД, Австралија, Нов Зеланд , Индија, Лаос, Хонг Конг, Кина на 
Филипините и повеќе ... 
Затворајќи го предлогот за решение за мир, М1 изјави: "Почитуван 
претседател Махмуд Абас, светот се согласува дека е време да ја 
заокружи Земјата со мир и да ги укине сите форми на колонизација на 
човечката вредност и достоинство преку банкарскиот систем кој создаде 
ропство што мора да се заврши. Сите форми на човечки конфликти сега 
мора да се решат и исцелат. 



 
Можеме да почнеме со наведување дека БОГ Е ЕДНО. " 
За дополнителни информации, посетете ја веб-страницата 
www.swissindo.news  
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